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 Joprojām ilgtspējīgi rādītāji 2018. gada maijs, jūnijs  

   

Globālās ekonomikas izaugsme turpinās 
veselīgā tempā, un inflācija tiek kontrolēta. Taču 
ģeopolitiskā nedrošība, kā arī neskaidrība par 
inflācijas tendencēm un cikliskās augšupejas 
ilgumu izraisīja nestabilitāti akciju tirgos šā gada 
sākumā. Palielinoties algām un izejvielu cenām, 
inflācijas kāpums pamazām turpinās, savukārt 
monetārās politikas normalizēšanās daudzās 
valstīs notiks lēnāk. Ekonomikas un uzņēmumu 
peļņas rādītāju stabilitāte vieš optimismu par 
akciju tirgus tendencēm nākamajā gadā un 
globālās ekonomiskās izaugsmi. Saskaņā ar 
mūsu prognozēm gan 2018., gan 2019. gadā tas 
būs ap 4 procentiem. 
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Mēs nosakām riska līmeni atbilstoši akciju īpatsvaram diversificētā 

portfelī. Akciju īpatsvara raksturošanai izmanto terminus: pazemināts, 

neitrāls vai paaugstināts. Neitrālu īpatsvaru ietekmē attiecīgā individuālā 

portfeļa izvēlētais riska profils. 

Ekonomikas apskats – reģioni 
ASV – izaugsme turpinās, tirdzniecības spriedzes risks 
Pēc īslaicīga izaugsmes rādītāju krituma 2018.gada 
pirmajā ceturksnī nākamajos pāris ceturkšņos, mūsuprāt, 
varētu būt gaidāms IKP pieaugums, ko noteiks stabilais 
darba tirgus, nodokļu samazināšana un uzņēmumu 
ieguldījumi. Amerikas tirdzniecības politika ir kļuvusi 
acīmredzami protekcionistiska, un tirdzniecības spriedze 
starp ASV un Ķīnu rada lejupslīdes risku. Saskaņā ar 
mūsu prognozēm 2018.gada laikā inflācija palielināsies, 
un ASV Federālo rezervju banka (FED) varētu celt bāzes 
procentu likmes vēl trīs reizes šogad un divas reizes 
2019.gadā - atbilstoši plāniem, samazinot savu bilanci. 
Mēs joprojām uzskatām, ka 2018.gadā IKP varētu 
palielināties par 2,8%, 2019.gadā – par 
2,5 procentiem. 

Eirozona – īslaicīga kavēšanās 
Neskatoties uz izaugsmes kavēšanos šā gada sākumā, 
2018. un 2019.gadā sagaidāms izaugsmes dinamikas 
augstākais punkts, cita starpā pateicoties ar laika 
apstākļiem saistītajiem faktoriem. Spēcīgi darba tirgi, 
mazāk stingras fiskālās politikas un veselīgs globālais 
pieprasījums kompensēs spēcīgā eiro un tirdzniecības 
nenoteiktības radītos pretvējus. Mūsuprāt, IKP 
pieaugums 2018.gadā sasniegs 2,4% un 2019.gadā 
2,3 procentus. Lai gan arvien vairāk uzņēmumu sūdzas 
par grūtībām, kas saistītas ar darbinieku atrašanu, algu 
celšanas tempi un inflācijas likme saglabāsies zemā 
līmenī. Apvienojumā ar noteiktām strukturālām 

reformām tas varētu novest pie bezdarba līmeņa 
turpmākas samazināšanās. ECB necels savas bāzes 
procentu likmes līdz 2019.gada vasarai. 

Attīstības valstu tirgi – daudz labu rādītāju 
Lielākā daļa attīstības valstu tirgu labvēlīgi ietekmē 
globālo izaugsmi. Globālajā tirdzniecībā ir notikusi 
acīmredzama atveseļošanās, kas nāk par labu šīm bieži 
vien uz eksportu orientētajām valstīm. Apvienojumā ar 
pastāvīgu izejvielu cenu stabilizēšanos un kārtējā konta 
bilances palielināšanos visneaizsargātākajās valstīs 
situācija salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem kopumā 
ir ļoti uzlabojusies. No attīstības valstu tirgiem 
visstraujāk attīstās Āzija, turpretī no izejvielām 
atkarīgo Latīņamerikas valstu un Krievijas izaugsmes 
tempi ir lēnāki, taču tiem raksturīgs labāks impulss 
nekā iepriekšējos gados. Minēto pozitīvi ietekmē 
pēdējā laikā novērojamā izejvielu cenu tendence. 
Daudzas Austrumeiropas valstis uzrāda labus 
ekonomiskos rādītājus, cita starpā pateicoties 
veselīgam pieprasījumam no Rietumeiropas valstīm. 

Ķīna – turpinās stabila izaugsme 
Saskaņā ar mūsu prognozēm Ķīnas IKP rādītājs 
turpinās pieaugt, taču lēnāk nekā 2018. un 2019. 
gadā. Pekinas prioritarizētie parāda samazināšanas 
pasākumi, kas vērsti uz iekšzemes ekonomikas 
pieauguma tempu samazināšanu, tiks kompensēti, 
periodiski ieviešot ekspansīvāku monetāro un fiskālo 
politiku. Vēl vairāk pieaugs Ķīnas juaņas vērtība pret 
ASV dolāra vērtību, daļēji atspoguļojot ārvalstu 
investoru intereses pieaugumu par Ķīnas akcijām un 
obligācijām. Spēcīgāka juaņa mazinās arī nevēlamo 
inflācijas pārsteigumu risku, vienlaikus atvieglojot 
parādu samazināšanu un mazinot spriedzi Pekinas-
Vašingtonas tirdzniecības attiecībās. 

Zviedrija – labi ekonomiskie stimuli 
Pašreiz notiek virzītājspēku maiņa: 2018.gadā māju 
būvniecības tempi saruks, un rūpniecības nozare 
pārņems stafeti kā izaugsmes dzinējspēks. 
Mājsaimniecību vidū valda labs noskaņojums, un 
nodarbinātības līmenis paaugstinās. Tomēr daļēji arī 
zemā algu pieauguma dēļ patērētāji nesteidzas ar 
ieguldīšanu, un viņu uzkrājumu līmenis saglabājies 
augsts. Pateicoties krasam kronas vērtības kritumam 
un elektrības cenu pieaugumam, 2018.gadā lielākoties 
inflācija galu galā pārsniegs Zviedrijas centrālās 
bankas mērķi  2 procentu apmērā. Centrālā banka 
vēlas redzēt pierādījumus tam, ka stabilie ekonomikas 
rādītāji ietekmē algas un pakalpojumu cenas. Attiecīgi 
pastāv risks, ka tā atliks savu bāzes procentu likmju 
celšanu līdz 2019.gadam. Saskaņā ar mūsu prognozēm 
IKP varētu pieaugt par 2,6% šogad un par 2,2% - 
2019.gadā.



 

Sagaidāmais risks un ienesīgums dažādām aktīvu klasēm nākamajos 12 mēnešos  

AKTĪVU KLASE TAKTISKĀS PROGNOZES (12 mēneši) 

IENESĪGUMS RISKS 

AKCIJAS 

Globālās akcijas  7.0 % 12.6 % 

Attīstības valstu akcijas 
(vietējās valūtas) 

 9.5 % 14.3 % 

Zviedrija  8.1 % 12.6 % 

OBLIGĀCIJAS 

Valdības oblikācija  -1.1 % 1.7 % 

Ieguldījumu reitinga uzņēmumu 
obligācijas 

 0.9 % 3.2 % 

Spekulatīvās obligācijas  3.0 % 5.2 % 

Attīstības valstu parādzīmes  4.0 % 11.1 % 

ALTERNATĪVIE INSTRUMENTI  

Hedžfondi  3.5 % 6.0 % 

Izejvielas  3.1 % 11.8 % 

Taktiskais sagaidāmais ienesīgums balstās uz SEB House View pēc stāvokļa 2017.gada 4.septembrī . Prognožu pamatā esošie indeksi: Globālo 
uzņēmumu akcijas – MSCI All Country World Index vietējās valūtās. Attīstības valstu akcijas – MSCI EM TR vietējās valūtās. Zviedrijas akcijas − 
SIX Portfolio Return Index Zviedru kronās (SEK). Valdības obligācijas − OMRX valsts kases obligācijas Zviedru kronās (SEK). Uzņēmumu 
obligācijas (Ieguldījumu reitinga un Augsta ienesīguma obligācijas) - IBOXX Investment Grade Index ASV dolāros (USD) un IBOXX High Yield 
Index ASV dolāros (USD) Attīstības valstu parādzīmes − JP Morgan Emerging Markets Bond Index vietējās valūtās. Hedge fondi – HFRX Global 
Hedge Fund Index ASV dolāros (USD). 

Akcijas  

Optimistisks noskaņojums, taču lielāka nestabilitāte akciju tirgos 
Pēdējo mēnešu laikā akciju tirgos pieauguma tendenci ir nomainījusi lielāka nenoteiktība. Mūsu vēl joprojām 
pozitīvā fundamentālo rādītāju apskata rezultāti liecina par to, ka tā ir tikai tirgus korekcija, nevis tendences 
maiņa. Taču izaugsmes ainavā vairs nav vietas kāpumam, un daži investori jau sāk apsvērt nākamo tendenci, kas 
sekos vairākiem labiem izaugsmes gadiem. Izaugsmes prognozēm pasliktinoties un centrālo banku stimuliem 
pakāpeniski samazinoties, mūsuprāt, akciju tirgos vēl kādu laiku ir sagaidāma gan pieticīga izaugsme, gan 
nestabilitātes pieaugums. Tik vēlu šajā ekonomiskajā ciklā mēs nesaskatām daudz iespēju cenu izraisītam 
kāpumam. No otras puses, ņemot vērā pašreizējo spēcīgo izaugsmi mēs nesaskatām daudz iemeslu būtiskam cenu 
kritumam. Attiecīgi akciju cenām vajadzētu saglabāties gandrīz tādā pašā līmenī kā ieņēmumiem, nākamo 12 
mēnešu palielinoties par 6-10 procentiem. 

Obligācijas  

Domstarpības centrālo banku pasaulē 

Pēdējā laikā centrālās bankas paziņojumi ir bijuši atšķirīgi. ASV Federālo rezervju banka (FED) turpināja celt 
procentu likmes, turpretī Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Zviedrijas Riksbank darbībās nav novērota nekāda 
steiga attiecībā uz stingrākas monetārās politikas ieviešanu. Raugoties nākotnē, bāzes procentu likmju starpības 
turpinās palielināties, savukārt mērens inflācijas radīts spiediens samazinās ilgtermiņa ienesīgumu pieaugumu. 
Ņemot vērā vēsturiski zemās procentu likmes un ienesīgumus, daudzu tradicionālo obligāciju ienesīgums ir niecīgs, 
vai tā nav vispār. Tirgus likmju palielināšanās nozīmē sliktākus apstākļus obligāciju tirgū kopumā un it īpaši – 
ieguldījumiem ar ilgu dzēšanas termiņu. Zemās procentu likmes ierobežo arī iespējamo ienesīgumu gan no 
ieguldījumu reitinga obligācijām, gan no spekulatīvajām obligācijām, taču mēs saskatām lielākas iespējas 
spekulatīvajās obligācijās, jo tās ir mazāk jutīgas uz obligāciju ienesīgumu celšanos. 

Alternatīvie ieguldījumi  

Izmaiņas tirgū ar pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz hedžfondiem 

2018. gada sākumā akciju tirgos nebija stabilitātes. Ar dažām hedžfondu stratēģijām to varētu būtu bijis 
iespējams kontrolēt, savukārt šāda veida izmaiņas ietekmēja citas stratēģijas nelabvēlīgi. Uz tendencēm balstītu 
stratēģiju vadītājiem gads iesākās stabili, taču stabilitāti mazina pieaugošā nestabilitāte tirgū. Izmaiņas monetārās 
politikas ainavā pavērs iespējas makrostratēģijām. Skaidras atšķirības tirgu, nozaru un individuālo akciju rādītājos, 
kā arī politisko risku mazināšanās, pavērs iespējas akciju ilgtermiņa/īstermiņa stratēģijām. 

 

Avots: SEB Investment Outlook, 2018.gada maijs/jūnijs



 

 

Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotie termini Paskaidrojums 
Fiskālā politika Fiskālā politika ir saistīta ar valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas uz 

valsts budžeta izlietošanu ekonomiskās aktivitātes ietekmēšanai.  Piemēram, notiekot ekonomiskās 
attīstības lejupslīdei, valdība var iesaistīties un palielināt izdevumu apjomu, lai veicinātu pieprasījumu 
un ekonomisko izaugsmi. Valdība var arī samazināt nodokļus, palielinot mājsaimniecību un uzņēmumu 
pēcnodokļu ienākumus. 

Iekšzemes kopprodukts 
(IKP) 

Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika periodā, 
vērtība naudas izteiksmē, lai gan IKP parasti tiek aprēķināts gada griezumā. Tajā ir iekļauts gan 
privātā, gan publiskā sektora patēriņš, valsts izdevumi, ieguldījumi un eksports mīnus imports 
konkrētas teritorijas ietvaros. 

Hedžfondu stratēģijas Tirgus neitrāla stratēģija – hedžfondu pārvaldnieku stratēģija, kuras mērķis ir gūt peļņu no cenu 
svārstībām vienā vai daudzos tirgos. 
Uz notikumu balstīta stratēģija – hedžfondu pārvaldnieka stratēģija, kuras mērķis ir gūt labumu no 
tādiem notikumiem kā uzņēmumu apvienošanās, pārņemšanas un reorganizācijas, kuru rezultātā 
uzņēmumu akciju cenas īslaicīgi varētu nebūt atbilstīgi noteiktas.  
Relatīvās vērtības stratēģija ir daudzu un dažādu stratēģiju apvienojums, kuru pielieto plašam 
vērtspapīru klāstam. Saskaņā ar tās pamatprincipu hedžfonda pārvaldnieks iegādājas vērstpapīru, 
kura cena varētu palielināties, vienlaicīgi pārdodot saistīta vērtspapīra, kura vērtība varētu 
samazināties, īso pozīciju. 
Uz tendencēm balstīta stratēģija (t.i., izejvielu tirdzniecības konsultanti, CTA) – ieguldīšanas 
stratēģija, kas balstās uz tirgus cenu tehnisko analīzi, nevis uz attiecīgo uzņēmumu fundamentālajām 
stiprajām pusēm. Finanšu tirgos tirgotāji un investori, kuri izmanto uz tendencēm balstītu stratēģiju, 
uzskata, ka laika gaitā cenām ir tendence gan palielināties, gan samazināties. Viņi cenšas gūt labumu 
no minētajām tirgus tendencēm, vērojot to pašreizējo virzienu un ņemot to vērā, pieņemot lēmumu 
par attiecīgā vērtspapīra pirkšanu vai pārdošanu. 

Mājsaimniecību (privātais) 
patēriņš 

Darījums, kas ietver ienākumu konta izmantošanu valsts kontā, kas atspoguļo patērētāju tēriņus. 
Rezidentu mājsaimniecību izdevumi, kas radušies, maksājot par individuālā patēriņa precēm un 
pakalpojumiem, tostarp tādām, kas pārdotas par cenām, kas ekonomiski nav būtiskas. 

Ieguldījumu reitinga 
obligācijas  
Spekulatīvās obligācijas 
(High yield bonds) 

Ieguldījuma reitinga obligācijas – obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz 
relatīvi zemu saistību nepildīšanas risku.  Spekulatīvās obligācijas (High yield bonds) – obligācijas 
(valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas risku 
nekā ieguldījuma reitinga obligācijām. Lielāka saistību nepildīšanas riska dēļ, šīs obligācijas maksā 
augstāku procentu ienākumu, nekā Ieguldījuma reitinga kategorijas obligācijas.  
Divas galvenās kredītreitinga aģentūras „Standard & Poor's“ (S&P) un „Moody's“ izmanto dažādus 
apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B, ar ko apzīmē obligācijas 
kredītkvalitātes reitingu. S&P izmantotie apzīmējumi „AAA“, „AA“ (augsta kredītkvalitāte), „A“ un 
„BBB“ (vidēja kredītkvalitāte) tiek uzskatīta par ieguldījuma reitingu. Obligāciju kredītreitings, kas 
zemāks par šiem apzīmējumiem („BB“, „B“, „CCC“ utt.) tiek uzskatīts par zemu, tādēļ tās parasti dēvē 
par spekulatīvām jeb augsta riska obligācijām (junk bonds) 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, kura ietvaros valsts monetārā iestāde (parasti centrālā banka) kontrolē 
naudas piedāvājumu (naudas piedāvājuma apmērs un pieauguma tempi) ar mērķi veicināt 
ekonomisko attīstību un stabilitāti. Piemēram, naudas piedāvājumam ļoti strauji palielinoties, 
inflācijas tempi palielinās, un ir novērojama ekonomikas „pārkaršana“. Samazinot naudas 
piedāvājuma tempus pārāk strauji, arī ekonomikas izaugsme var palēnināties. Galvenie naudas 
piedāvājuma kontroles rīki iekļauj atvērtā tirgus operācijas (aktīvu pirkšanu vai pārdošanu), procentu 
likmju maiņu un rezervju apmēra prasību izmaiņas komercbankām. 

SEB Tirgus apskats Publikācija, ko sagatavojuši SEB ekonomisti, stratēģi un analītiķi. Tirgus apskats sniedz lasītājiem 
padziļinātu skatījumu uz investīciju klimatu un perspektīvu septiņās aktīvu klasēs. Tajā sniegti arī 
padomi par pašreizējiem ieguldīšanas riskiem un iespējām. Visu pārskatu varat izlasīt vietnē 
www.sebgroup.com 

Ienesīgums Ienākums no investīcijām. Ienākums, kas saņemts par vērtspapīru procentu vai dividenžu veidā, un ko 
parasti izsaka gada procentu izteiksmē, ņemot vērā ieguldījuma izmaksas, tā pašreizējo tirgus vērtību 
vai nominālvērtību. 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav uzskatāma par konsultācijām par ieguldījumiem, ne arī par kāda produkta vai 
pakalpojuma piedāvājumu. Šajā dokumentā aprakstītie materiāli un produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai 
personām, kas ir Amerikas Savienoto Valstu rezidenti (ASV personas), un šāda izplatīšana var būt nelikumīga. SEB neatbild par investīciju lēmumiem, kas 
pieņemti, balstoties uz iepriekš minēto informāciju. Sniegtās informācijas pamatā esošie dati iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar 
saukt pie atbildības par informācijas pilnīgumu vai pareizību, vai par kaitējumu, kas var rasties šādas informācijas iegūšanas rezultātā. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar riskiem. Ieguldījumu vērtība var vai nu palielināties, vai samazināties. 
Dažkārt zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu 
svārstības. Ne aprakstīto investīciju produktu ienesīgums, ne iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums 
vai pamatojums. 
Pirms lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar 
ieguldījumu veikšanu fondos, kā arī izvērtēt visus ar ieguldījumu saistītos riskus, kā arī ieguldījumu atbilstību un piemērotību. Ja Jums ir nepieciešami sīkāki 
paskaidrojumi, lūdzu, vērsieties pie SEB konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām, kā arī 
vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa vietnē https://www.seb.lv 

 
  


